
Formulari de sol·licitud Labdoo
Juliol 2020

Informació del sol·licitant:

======================

El teu nom: Cèlia Palacín

La teva adreça electrònica: celia.palacin@cecasfundacio.cat

La teva organització: Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada (CECAS)

La web de l'organització: www.cecasfundacio.cat

El nom d'usuari del teu compte Labdoo: 

cecasfundacio

(això és necessari per tal de que Labdoo pugui assignar els portàtils al teu projecte, el 

registre es pot fer aquí: 

https://www.labdoo.org/user/register)

Títol del projecte: Afavorir la Reinserció social i laboral dels residents del Pis Cervantes 

per a persones amb problemes d’addicció, tot equipant el seu espai formatiu amb 2 

portàtils.

Lloc del projecte: Barcelona

=============

1. Resum del projecte: (Si us plau, escriu una descripció del teu projecte i la finalitat dels 

portatils).

El projecte busca poder acompanyar als 8 residents del Pis compartit Cervantes, en la 

seva etapa de Reinserció Social, facilitant-los l’accés a formacions, búsqueda de feina, 

búsqueda d’activitats de lleure, etc.



En efecte, el Pis Cervantes, compta amb 8 places residencial i és un Pis de Reinserció 

Social per a persones amb problemes d’addicció. Per tal d’accedir-hi, has d’haver realitzat 

un tractament en Comunitat Terapèutica el qual ha permès l’abstinència a les drogues, així 

com la recuperació dels hàbits i el treball personal des de totes les dimensions: bio-psico-

socials. El Pis permet un assoliment de l’autonomia, donant molt importància a poder 

treballar aspectes d’inserció social i laboral. En aquest sentit, poder-los oferir cursos i 

seminaris específics sobre l’ús d’eines informàtiques, recerca de feina  és important. En 

aquests moments, la situació d’emergència per Coronavirus, ha fet que es pugui donar 

major importància a tot el tema de formació també a distància.

El projecte, a través de 2 portàtils, permetria equipar aquest espai formatiu del Pis. 

2. Lloc del projecte: Barcelona, Ciutat Vella

3. Llenguatge/s preferit/s: Català /Castellà

4. Informació de contacte del lloc (si us plau, com a mínim escriu una forma de 

contacte):

4.1. Nom: Cèlia

4.2. Telèfon: 670 71 69 40

4.3. A/e:celia.palacin@cecasfundacio.cat

4.4. Adreça física (carrer, ciutat, CP, país, ...): Carrer Cervantes Núm. 3, 1er 1a 08002 

Barcelona

4.5. Coordinades GPS 

5. Nombre de portàtils necessaris:2

6. Nombre d'estudiants:8

7. Nombre de professors:2

8. Electricitat a l'habitació: (Voltatge i tipus de connectors a la paret, p. ex. tipus A, B, C, 

D, etc. mira el següent enllaç per més explicacions dels tipus: 

En bon estat (Barcelona)

 http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets (link is external))

9. L'habitació té accés a Internet? [sí / no] Si

9.1. L'accés és via sense fils o amb cable? Sense fils (wifi)

10. Condicions sobre l'habitació on els portàtils poden ser instal·lats:
10.1. L'habitació és segura? [sí / no + breu explicació] 

Si, és una habitació d’un pis compartit, que està acompanyat a nivell educatiu per un equip 

que el supervisa (en el propi pis hi ha una oficina i l’equip visita el pis diàriament).



10.2. L'habitació pot ser tancada per tal que els supervisors (p. ex. els professors) 
puguin controlar l'accés? [sí / no + breu explicació] 

Si. Està previst que els ordinadors puguin tancar-se a l’habitació/despatx del pis de manera 

que se’n faci un ús supervisat pels professors (equip d’atenció).

10.3. L'habitació és resistent a l'aigua? (p. ex. l'habitació protegeix els portàtils de la 

pluja, sorra, etc.?) [sí / no + breu explicació]

Si, habitació interior, protegida de l’aigua.

***La sol·licitud de petició d'un portàtil Labdoo implica que, un cop rebuts el/s portàtil/s, el 

sol·licitant està d'acord amb les condicions d'ús de Labdoo.

Condicions d'ús de Labdoo:

====================================

Estimat/da beneficiari/a del/s portàtil/s:

Ens plau moltíssim tenir l'oportunitat de contribuir al seu projecte proveint tecnologia que 

ajuda a reduir la fractura digital.

Però tot dret comporta responsabilitats. La tecnologia, quan s'utilitza adequadament, pot 

proporcionar mitjans molt poderosos per ajudar a aquells que més ho necessiten. Però si 

s'utilitza de forma inadequada, també pot malmetre el medi ambient. En rebre els elements 

anteriors, automàticament accepta complir amb les següents responsabilitats globals de 

Labdoo:

(1) Els elements rebuts seran utilitzats només pels propòsits descrits per la seva 

organització el dia que va sol·licitar la donació. Si vol utilitzar-los per a altres propòsits, 

haurà de contactar primer amb l'equip Labdoo a: contact@labdoo.org (link sends e-mail).

(2) En cas que passi un incident amb qualsevol dels elements rebuts, contactarà amb 

l'equip Labdoo a contact@labdoo.org (link sends e-mail), incloent en el correu electrònic el 

número d'etiquetat de/dels l'element/s relacionats amb la incidència i una breu explicació. 

Les següents incidències sempre han de ser informades:

(2.1) El final del cicle de vida de l'element rebut, per tal que els elements puguin ser 

reciclats.

(2.2) Quan algun element es trenca, no funciona correctament o hi ha qualsevol canvi en el 

seu estat.

Un portàtil trencat pot ser molt perjudicial per al medi ambient i, per tant, els beneficiaris 

hauran de comunicar aquest tipus d'incidències al sistema/comunitat de Labdoo, per tal 

d'assegurar el seu correcte reciclatge.



(3) Cada sis mesos, si us plau, enviï un correu electrònic a contact@labdoo.org (link sends 

e-mail) amb la llista dels ordinadors portàtils que té i el seu estat (funciona o no funciona).

Li agraïm el seu compromís en fer del món un lloc millor i li desitgem molta sort en la seva 

missió humanitària.

L'Equip Labdoo.


